
 مفاتيح النحو العريب

 تعريف الكالم:

" .تكلم به، مفيدا كان أو غري مفيداسم لكل ما ي   "لغًة: الكالم -  

رتكب من ي وهو،عليها " السكوت فائدة حيسن  " اللفظ املفيدابن مالك  :قال  ا:حالكالم اصطال -
 .(وفاعل مسترتفعل أمر )" قام زيد " و" استقم "   امسني، حنو " زيد قائم "، أو من فعل واسم ك

 ،واجلملة(: ، والكلمة، والكلم الفرق بني املصطلحات النحوية )الكالم

 اللفظ املوضوع ملعىن مفرد لبنة يتألف منها الكالم ،وهي": الكلمة ." 

  :قد ا ذ،هل "ما تركب من ثالث كلمات فأكثرهو  "و،اسم جنس  واحده كلمة  وهو الكلم
( ثالث كلمات فأكثرالعدد ) يلتوفر شرط" قد قام زيد "  حنو:جيتمع الكالم والكلم يف 

 عن كونه كالما ألنه " إن قام زيد "،و خيرج حنو (فائدة حيسن السكوت عليها والفائدة معا)
 .وخيلو من الفائدة  مركب من ثالث كلمات

 :الرتاكيب اآلتية يف اجلدول أسفله صن ِّف: تطبيق

 " دخل األستاذ إىل القسم يبتسم".-

 "قف".-

 "إذا جاء الشتاء هاجرت الطيور".-

 "هند ذكية".-

 

 



 كلم مجلة كالم الرتكيب
    دخل األستاذ إىل القسم يبتسم

    يبتسم
    قف

    إذا جاء الشتاء هاجرت الطيور
    إذا جاء الشتاء ..
    .. هاجرت الطيور

    هند ذكية

 إما اسم، وإما فعل، وإما حرف  الكلمة أقسام الكلمة:

ويدخل يف ،فيخرج الفعل القرتانه ابلزمان ؛" دل على معىن يف نفسه غري مقرتن بزمان  و"هو ما االسم:-أ 
 هذا القسم ما كانت داللة الزمن ضمن الداللة املعجمية حنو: 

  ليس أحد األزمنة الصبوح ، والقيلولة، والسري، فهذه أمساء ،ألن  اللفظ وإن دل على زمان لكنه
 وقت الصباح ووقت القيلولة ووقت السري.هو بل ، الثالثة )املاضي واحلال واملستقبل(

 السموات، وقيام الساعة" ،فاملصدران )خلق ،قيام( وإن اقرتن كل حدث منهما أبحد  حنو:"خلق
األزمنة املعي نة عند السامع ال بداللة اللفظ عليه وضعا ،ولكن مبعناه املعجمي مستأنسا ابلسياق 

 اللغوي .

  ل وإن كان اسم الفاع،فحنو :"أان ضارٌب زيدا اآلن" يف احلال ،و"أان ضارٌب زيدا غدا"يف املستقبل
مدلوهلما  ال يعمل  إال مع احلال أو االستقبال، إال أن ذلك الزمان مدلول عملهما العارض، ال

 ض.ر اعالوضعا ،فـ"اآلن وغدا" قرينتان لعمل اسم الفاعل 

 ن تعمل عمل الفعل ، وتعامل معاملة االسم أحياان ، أل أمساء األفعالحنو:"هيهات ،شتان" ،ف
 يف ابهبا. يءول، بل ابلوضع الثاين، كما جيذلك فيها ليس ابلوضع األ

 لي زال إهبامهما ،  ، وإن احتاجا ضرورة إىل لفظ آخراملوصول سمواالالضمري حنو :" هو ،الذي " ،ف
 ةمبهم مثال "وحيداثه يف ذلك اللفظ، فإن لفظة " الذي (املبهم يءالش )هما لكن ال ليفيدا معنيي



ت يث بال فنها، عرفعه لذلك اإلهبام عن كشف لال يف صلتها، و حتتاج إىل صلتها ل يف نفس اللفظة
 )السياق اللغوي( ،  صخص عني  مب رفع عنه اإلهبام ي   ضمري الغائب،كما أن  يف الصلة  ذلك اإلهبام

 من املعارف.- املوصول سمواالالضمري أي -دا ع  هلذا 

 للتخصي (غري لفظية حالية ) اسم اإلشارة يكتفي بقرينةحنو "هذا وهذه" ،ف. 

 :ينقسم إىل أربعة أقسام االسم و أقسام االسم :-أ(

 زيد ورجلحنو "على الذات بال قيد  وهو ما دل  :  اسم عني" ، 
 قيام وقعودـ"على غري الذات بال قيد ك وهو ما دل  : اسم معىن" ، 
 ما وصفان السم عني حنو"زيد " قائم وقاعد ـ"على قيد يف الذات ك وهو ما دل   : وصف عني ،ألّن 

 ورجل".

 كاملصادر من مثل ،وغري الذات   "جلي وخفي": وهو ما دل  على قيد يف غري الذات كـ وصف معىن
وقد ،"بزغت الشمس بزوغا جليا ،وأث رت أعمالك يف اجملتمع أتثريا خفيا"" بزوغ ،و أتثري " ،فتقول :

، فتقول مثال :"الكتاب انفع "انفع وضارـ"يصح االسم هلما كبعض املضمرات والوصف ك
 ،والسجائر ضار ة" ،وكل من "الكتاب والسجائر" اسم ذات .

 : عالمات االسم -ب(

" مررت بغالم زيد الفاضل "  ؛ والتبعية واإلضافةيشمل اجلر ابحلرف و  اخلفض ، وهو :(اجلر أّوال)
 .جمرور ابلتبعية، والفاضل: ابإلضافةفالغالم: جمرور ابحلرف، وزيد: جمرور 

أربعة  ،و هي تلحق اآلخر"، أي: تتبعه لفظا ال خطا لغري توكيد وهو "نون ساكنة أصالة :(التنويناثنيا)
 :هيأقسام 

 مسي بذلك ألنه حلق االسم ،و تنوين األمكنية وتنوين الصرفتنوين التمكن و  :تنوين التمكني 
 ".زيد، ورجلـ"كليدل على شدة متكنه يف ابب االمسية   املعرب املنصرف



  هو الالحق لبعض" األمساء "املبنيات للداللة على التنكري"، قياسا يف ابب العلم  :تنوين التنكري
"مررت  :ومساعا يف ابب اسم الفعل املختوم ابهلاء أو غريها، ويف اسم الصوت حنو،املختوم بـ"َوْيه" 
  اسم صوت لزجر الدجاج( ") "دج:"، وحنو ،وحنو:" إيه ،صه، ومه آخر " بسيبويه وبسيبويه  

 فإنه يف مقابلة النون يف مجع ،وهو الالحق جلمع املؤنث السامل، حنو " مسلمات "  :تنوين املقابلة
 ."مسلمنيـ"املذكر السامل ك

  وهو على ثالثة أقسام:  :أو التعويض ،تنوين العوض 

 فلوال ﴿وهو الذي يلحق " إذ " عوضا عن مجلة تكون بعدها، كقوله تعاىل:  :عوض عن مجلة
، "ني إذ بلغت الروح احللقومحِّ  ،أي" [ 28-28 الواقعة] ﴾رونتنظ   ينئذ  م حِّ نت  وأَ ، لقوما بلغت احل  ذإ
 .وين عوضا عنهابلتن جيءو ،" بلغت الروح احللقوم "  ت:ذففح  

 كل " عوضا عما تضاف إليه، حنو " كل قائم " أي: " كل  ـ وهو الالحق ل :عوض عن اسم "
 .ابلتنوين عوضا عنه جيءو ،ذف " إنسان " فح  ،إنسان قائم " 

 حنو " هؤالء جوار   ؛ " جوار، وغواش " وحنومها رفعا وجرا  وهو الالحق ل :عوض عن حرف ،
 .ابلتنوين عوضا عنها جيءفحذفت الياء و ،"  ومررت جبوار  

 ".حنو " اي زيد  بـ"اي" أو إحدى أخواهتا ومن خواص االسم النداء :(لنداءااثلثا)

خبالف الم املوصول يف ، حنو " الرجل "  الم التعريف احلرفية تدخل على االسم  و :(التعريفرابعا )
واملضروب "،فإّنا ال تدخل إال على فعل يف صورة االسم ،أي "الذي ضرب...والذي ض رب"  حنو"الضارب

 ،كما جييء يف املوصوالت.

و"قام زيد" ،واالسم حبسب  حنو " زيد قائم " ومسند إليه، مسندالرابطة بني طرفني ؛ هو:  ( اإلسنادخامسا)
وال بني أن  ، فرق بني أتخر املسند إليه وتقدمه الالوضع يصلح ألن يكون مسندا)قائم(، ومسندا إليه)زيد( ،و 

 .)قام وقائم على التوايل( يكون املسند إليه فاعال أو مبتدأ، وال بني أن يكون املسند فعال أو وصفا



،فـ"خرج" = حدث )اخلروج( + زمن   "حدث+ زمان": هو،أي " اقرتن بزمان "ماهو  :وفعلال-2
 ي قس م الفعل إىل :ماض  ،ومضارع )احلاضر أو احلال( ،وأمر . )املاضي( ،و 

  : فعلعالمات ال-أ(

  تاء املضمومة للمتكلم، لعن االسم واحلرف اب لفعليفرتق ا:يف الفعل املاضي  التاءقبول
 " تِّ كتبواملكسورة للمخاطبة، حنو "  ،"  تَ كتب" واملفتوحة للمخاطب، حنو "   ت  كتبحنو "  
 اتء التأنيث إضافة إىل ،)ت عرب :ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل( اتء الفاعل ،وهي
 " .هند دروسها تْ ،حنو "كتَـبَ  )ال حمل هلا من اإلعراب( الساكنة

  حد "هو احلدث املقرتن أب: املضارع الفعل :يف فعلي األمر واملضارع)احلال( ياءالقبول
؛ حنو:" جيمع أخي أغراضه اآلن ليسافر  يدل  عليهما السياق" احلال واالستقبال؛الزمانني 

 الزمن املستقبل بقرينة غدا" ،فـ"جيمع" هو يف الزمن احلاضر بقرينة "اآلن" ،و" يسافر" يف
وال تلحق املاضي ،"  نيالفعل املضارع، حنو " تضربالياء يف  اء الفاعلةياملراد ب "غدا" ،و

ضمري متصل مبين يف حمل رفع الياء )،وت عرب هذه  " يبــــــ، حنو " اضر األمروتلحق فعل ،
 (فاعل

 بقوله   التوكيدههنا نون ابلواملراد يدل فعل األمر على الطلب ، :يف فعل األمر ون قبول الن
أي فاخلفيفة حنو قوله تعاىل: ﴿لنسفعا ابلناصية﴾ ، ثقيلة مخفيفة أ كانتأ؛سواء " أقبلن " 

  .ك اي شعيب﴾ن  تعاىل: ﴿لنخرجحنو قوله )النون املشد دة(  والثقيلة"ن ،لنسفع"
 افتتاحه أبحد  ومييز، صاحل للحال واالستقبال املضارع: و املضارع ىصحة دخول " مل " عل

كتب( ،كما يكتب ،تكتب ،نكتب ،أ)أنيت: والتاء والياء األحرف األربعة اهلمزة والنون
الكلمة الدالة ينتفي كون ،و  )مل يكتْب(على الفعل املضارع إلرادة النفي "مل" يصلح دخول 

 "هآـ"انتفاء دخول "مل" على ك" ،مل" ا لـعلى معىن املضارع فعاًل مضارعاً عند انتفاء قبوهل
يرجح احلال )الفعل ،كما أنه  ،ولذلك فهما امسا فعل  مبعىن أتضجر "أف"و،مبعىن أتوجع 

 . " مل و ملا"للمضي بـ زمنه " وحنوه ،وينصرفاآلناملضارع( جمردا ويتعني بـ" 



 كـ"انضمامه إىل اسم  فب غريه" ،يف  معناه دل على معىن يف نفسه بليمل  وهو "ما :(رفاثلثا )احل
،يكتسب  أو مجلة كحروف النفي واالستفهام والشرط، "قد قام ـ"أو فعل ك، "مررت بزيد"يف  "الباء

  ".قد وأما و أن ـ"وك، "نعم وال ـ"وقد حيذف احملتاج إليه للعلم به ك، احلرف معىن

ينقسم و  ، األفعال، وعالمات األمساءن عالمات متاز احلرف عن االسم والفعل خبلوه : ومي عالماته
:إىل قسمني: صخت ، وغري صخت احلرف   

" هل زيد قائم "  ؛نقول: كـ"هل"   واألفعال األمساءوهو الذي يدخل على  :غري املختصاحلرف -أ
.و " هل قام زيد "  

وهو قسمان: :املختصاحلرف  -ب  

   أو يعمل النصب والرفع كـ"إن" ،االسم  فيجر  ، ، حنو " زيد يف الدار ""يفـ"ك  ابألمساءصخت
 .ومنها ما خيت  ابألمساء وال يعمل فيها، كـ"الم التعريف، "وأخواهتا

   زيد " ، حنو " مل يقمْ الختصاص دخوهلا على الفعل املضارع فتجزمه  "ملـ"ك  ابألفعالصخت ، 
النصب كـ "لن" ، ومنها ما خيت  ابألفعال وال يعمل فيها، كـ"قد والسني  أو يعمل فيه
 ".وسوف

 يلعب ،اللذان ،خ بز ،مىت ،هيهات ،هذا.صن ِّف الكلمات اآليت ذكرها يف اجلدول :  تطبيق:

 حرف فغل اسم نوعها الكلمة
    اللذان

    ُخبز  
    مىت

    هيهات
    هذا



    يلعبُ 

 أسئلة:

 الكلم كالما؟مىت يكون  -1

 ما هو إعراب )اتء الفاعل ( و )ايء املخاطبة(؟ -2

 ملاذا ُعّد من األمساء كلٌّ من ) الضمري ،واسم اإلشارة ،واالسم املوصول(؟  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلعراب والبناء:

 أواخر الكلم احلركات تغريل ( ،فهو إظهاراإلابنةوهو ال خيتلف عن معناه لغة ) :تعريف اإلعراب
صحيحة الكلمات آخر ال ابحلركات )الفتحة والضمة والكسرة( ظاهراتغريا العوامل الداخلة عليه  سبحب

ا ال ت األخري هعلى حرف ركةر احلقد  ،وابحلركات املقد رة آخر الكلمات املعتلة اآلخر أبن ت   اآلخر ظهر، إما ألّن 
ومذهب  (القاضي)حضر  يف املنقوص، أو لالستثقال كما (موسى )جاء املقصور االسم للتعذر كما يف
،وذهب الكوفيون  يف الفعل البناء عندهم فاألصل،  األفعال، فرع يف األمساءأصل يف  اإلعرابالبصريني أن 
يقول ابن عقيل. هو الصحيح واألول، األفعالويف  األمساءأصل يف  اإلعرابإىل أن   

وينقسم  ما أشبه احلرف، هو املبين، و خالف وهو  ،"ما مل يشبه احلرف " وهو: األمساء من عربامل
  : إىل التمك ن حبسب

 فتظهر عليه  زيد وعمروـ"ك  لتمكنه يف ابب االمسيةومس  ِّي بذلك  (:املنصرف  )مكن األتمكن امل، "
 كل العالمات حبسب موقعه اإلعرايب ،كما يظهر عليه التنوين .

 أي ما هو ممنوع من الصرف  حنو: أمحد ومساجد ومصابيح (غري املنصرف)مكناألتمكن غري امل،
ر  ابلفتحة نيابة عن الكسرة إذا ن ك ِّر )مل ي عر ف ومل ي ضف(  . ،فال يظهر عليه التنوين ،كما أن ه جي 

مل تتصل به نوان إذا غالبا )رفعا ونصبا وجزما( املضارع، و يعرب هو الفعل و  املعرب من األفعال:
مباشرا ،أو نون النسوة كما سيأيت بيانه.التوكيد اتصاال   

يف  واألصل بناء الكلمة  هو لزوم آخرها حالة واحدة وإن اختلفت العوامل  الداخلة عليها ، والبناء:
إال لسبب  اسم مشتق من البناء()وهو  أخف من احلركة، وال حيرك املبين ألنهالبناء أن يكون على السكون، 



") ال مي كن ن طق "أْمْس ،فك سر السني( كالتخل  من التقاء الساكنني؛ ، وقد تكون احلركة فتحة،  حنو"أمسِّ
، وهو اسم، و " منذ " "حيثـ"، وقد تكون ضمة، ك"أمس وجريـ"، وقد تكون كسرة، ك"وإن   وقامَ  أينَ ـ"ك

البناء قد يكون:  و، " ، وأجلْ ، واضربْ إذا جررت به ، وأما السكون فنحو " كمْ  وهو حرف  

 ويكون يف: :االزمً  بناءً  (1
  (و ف مث أو أم إما بل  ال لكن حىت أحياان  ): حروف اجلر ،وحروف العطفكل احلروف 

أن )حروف نصب املضارع و ، (أ آ آي أي أاي هيا اي )وحروف االستفهام وحروف الشرط ،النداء ،
حروف و نس ،ال النافية للجو ، (مل ملا الم األمر الالناهية)حروف جتزم مضارعا واحدا و ، (لن إذن كي
 إن  وأخواهتا. و ، (الت إن،ال ،ما)احلروف املشبهة بليسو ،( إال خال عدا حاشا )االستثناء 

  ضرابن:  :وهو األفعالاملبين من 
 وا" ب  كتأو على الضم " ،"  نا بَ ا ،كتبَ ت ،كتبَ ،كت بَ كتحنو "   على الفتح فق على بنائه،ات   :املاضي

 (.تِّ بْ ،كت تَ ،كتبْ  ت  بْ مثال )كت على السكون إذا اتصل بتاء الفاعل، أو 

 املبدوء بتاء  "على ما جيزم به مضارعه األمر يُبىنو"والراجح أنه مبين، ،لف يف بنائه اخت   وقد :األمر
 على هذا النحو:  اخلطاب

 .ن مضارعه جيزم ابلسكون، حنو: مل تضربْ فعل أمر "أل "بْ "اضر :حنو :  كونمبين على السّ  - 

 ألن مضارعها جيزم حبذف النون، "،فـ "اضريب اضراب، واضربوا، و ":حنو :حذف النون مبين على -
 ."مل تضراب ومل تضربوا ومل تضريب"حنو: 

 "ألن مضارعها جيزم حبذف آخره، حنو: ، "، اخش، وارمِّ اغز   "حنو: :حرف العلةمبين على حذف  - 
، و"ارم" حذف األلفمبين على  ، و"اخش"حذف الواوفـ"اغز" مبين على " ،مل تغز، ومل ختش، ومل ترم
 .مبين على حذف الياء

 :ويكون يف  البناء العارض:(2



 ال شبها ضعيفا ، منحصرة يف مشاهبته احلرف شبهاً قوايً يقربه منه هنا علة بناء االسمو بعض األمساء:  (أ 
،واألمساء املوصولة كبناء أمساء اإلشارة )هذا.. (،وأمساء االستفهام )مىت..( وما يصلح منها للشرط أيضا 

 )الذي ،اليت..(،والضمائر )أان ،أنت ،إايك..(.

 تاتصلوإذا  ، ن(جَ )لتخر   به نون التوكيد الثقيلة واخلفيفة يبىن على الفتح تاتصلإذا : ضارعاملفعل ال (ب 
 .ن(جْ ن ،وهن خير جْ )أننت ختر  به نون النسوة يبىن على السكون

فأما الرفع والنصب فيشرتك ؛ الرفع، والنصب، واجلر، واجلزم  أربع : احلاالت اإلعرابية :عرابأنواع اإل
 د  زياستعنت  ب، حنو " ابألمساءوأما اجلر فيخت  ،"  مَ لن يقو  ادً زي ، وإن  م  يقو  دٌ حنو " زي واألفعال األمساءفيهما 
 اجلر، و لفتحةيكون اب النصب، و ابلضمةيكون  الرفعو ، " بْ ، حنو " مل يضر ابألفعالوأما اجلزم فيخت  ،" 

آخر االسم والفعل املعربني  ظاهرةً ،قد تكون هذه حركات أصلية ف، لسكونيكون اب اجلزم، و لكسرةيكون اب
يف حاالت التعذ ر والثقل واشتغال احملل ،والتخل   من ساكنني. مقد رةً الصحيحي اآلخر ،وقد تكون احلركة   

الواو "ثالثة تنوب عن الضمة، وهي )واحلركات أبعاض احلروف( ؛ عشرة هعالماتأم ا اإلعراب الفرعي ف
نوابن عن تان ت، واثن"الكسرة واأللف والياء وحذف النون "، وأربعة تنوب عن الفتحة، وهي"واأللف والنون
 ، وواحدة تنوب عن حذف احلركة، وهي حذف حرف العلة، أو حذف النون"الفتحة والياء"الكسرة، ومها 

 :ميكن تصنيفها إىل ،فأبواب اإلعراب الفرعي

 وأبوابه هي: ماانبت احلروف فيه عن احلركات:أّواًل: 

 و السادس،"هي أب، وأخ، وحم، وفوه، وذو مالالشائع هو األمساء اخلمسة و ، و الستة األمساء-1
حنو " رأيت أابه "  ابأللفوتنصب حنو " جاء أبو زيد "  ترفع ابلواو األمساء  فهذه الستقباحه تن وسي،

 حنو " مررت أببيه "  وجتر ابلياء،



، حنو " لفظ دال على اثنني، بزايدة يف آخره، صاحل للتجريد، وعطف مثله عليه " فاملثىن  املثىن:-2
 واثنتان " اثنانخرج حنو "؛ف "ملحقا ابملثىن"الولدان" ، وكل ما دل على اثنني واختل فيه أحد الشروط مس  ي 

 لعدم وجود )ان( وال ي عطف مثله عليه."كال ،وكلتا" ،وألن "ان" أصلية غري صاحلة للتجريد  "

ودل على مجع للمذكر العاقل ما سلم فيه بناء الواحد، "مجع املذكر السامل هوومجع املذكر الّسامل: -3
 عشرون:"حنو ملحق جبمع املذكر السامل بشروط " حنو :" معلمون ،أمحدون" ،وما اختل  فيه شرط ،فهو 

  ."وأرضون عليون أولو، وعاملون،،هلون أو 

:وذلك يف  ركة عن حركة:انبت فيه ح ما اثنًيا:  

والتاء سببا يف داللته على اجلمع، حنو "  األلفما كانت به :" املراد :مجع املؤّنث الّسامل( 1
، حنو: " الكسرةوعالمتهما الضمة، وينصب وجير وعالمته رفع يُ وحكم هذا اجلمع أن ، هندات "
فنابت فيه الكسرة عن ،"  (جرًّا) ت  ، ومررت هبندا)نصبا( ت  ورأيت هندا،  (رفعا) تٌ جاءين هندا
   ".أذرعات ،و  أوالت " امللحق جبمع املؤّنث الّسامل:،ومن  الفتحة

"  " جاء أمحد  : حنو الضمةوعالمته رفع يُ  أن االسم الذي ال ينصرف حكم:رفاملمنوع من الصّ (2
 ، حنو: " رأيت أمحدَ الفتحةوعالمته  نصبيُ ،فـ"أمحد" ممنوع من الصرف ألن أصله فعل )أان أمحد هللا( ،هلذا 

إذا مل يضف أو هذا ، "، فنابت الفتحة عن الكسرة أبمحدَ أيضا، حنو: " مررت الفتحة  وعالمته رجيُ و،" 
 األلفوكذا إذا دخله ،الكسرة، حنو: " مررت أبمحدكم "  وعالمته ر  ، فإن أضيف ج  والالم األلفيقع بعد 
".ابألمحدحنو " مررت  والالم  

ايء املخاطبة أو ألف االثنني أو واو اجلماعة  هو الفعل املضارع إذا اتصلت به: األمثلة اخلمسة( 3
وت عرب هذه الضمائر يف حمل رفع فاعل.، (نو يكتب، نو تكتب،  نايكتب، ناتكتب، بنيتكت)  

بثبوت النون، وتنصب وجتزم حبذفها، فنابت النون فيه عن احلركة اليت هي  األمثلة اخلمسة رفعت  
وجتزم  ، وتنصب"ثبوت النونوعالمة رفعه مضارع مرفوع فعل  "فيفعالن؛"  يفعالنالضمة، حنو " الزيدان 



من "  النون حذففعالمة النصب واجلزم ،"  )جزما(خيرجا، ومل )نصبا( يقوما حبذفها، حنو " الزيدان لن
.يقوما، وخيرجا "   

:يفكما ،بتقدير احلركة آخره  واألفعال األمساءإعراب املعتل من يكون  اثلثًا :ما ُقدِّرت فيه احلركة:  

  وت قد ر على آخره ، " حنو "مصطفى "االسم املعرب الذي يف آخره ألف الزمة"هو  املقصور:االسم
حنو :" جاء موسى ،ورأيت  موسى ،ومررت   بسبب الّتعّذرالعالمات اإلعرابية )رفعا ونصبا وجرا ( 

 مبوسى" .

 :والقاضي حنو املرتقي "االسم املعرب الذي آخره ايء الزمة قبلها كسرة هو " االسم املنقوص 
على  ر فيه الرفع واجلرقد  وي  ،"،  يَ وحكم هذا املنقوص أنه يظهر فيه النصب حنو " رأيت القاض،
فعالمة الرفع ضمة مقدرة على الياء، حنو " جاء القاضي، ومررت ابلقاضي "،  بسبب الثقل الياء

  . وعالمة اجلر كسرة مقدرة على الياء
  قبلها   ايء، أو "يغزو" ، حنو قبلها ضمة واوما كان يف آخره "هو الفعل املعتل  : املعتلالفعل

 فيها على هذا النحو:ويكون اإلعراب ،  "خيشى"حنو قبلها فتحة ألف، أو "يرمي "حنو كسرة

 "هللا حنو " زيد خيشى يف األلف علىف،والواو والياء  األلف احلركة آخر الفعل املعتل علىر قد  ت   الرفع:
حنو " يدعو، يف  كذلك  "الواو والياء"ر يف قد  ي   و ،  بسبب التعّذر ،وت قد ر الضمة "خيشى،ت عرب "
 . بسبب الثقلويرمي " 

يظهر النصب فيما آخره واو أو ايء، و ، بسبب التعذ ر األلفر يف قد  والواو، وي  ويظهر يف الياء  الّنصب:
 منصوب فعل مضارع: "خيشى،فيكون "" لن خيشى "  ،وي قد ر يف حنو " يَ ، ولن يرموَ حنو " لن يدع

 .منع من ظهورها التعذ ر األلفقدرة على املفتحة ال، وعالمة النصب بـ"لن"

حتذف يف اجلزم، حنو " مل خيش، ومل  (، والواو، والياءاأللف)حروف العلة حبذفيظهر يف الثالثة و  اجلزم:
  .والواو والياء األلففعالمة اجلزم حذف ، يغز، ومل يرم "



 

 

 

 النكرة واملعرفة

فمثال ما يقبل " أل " وتؤثر فيه ،ما يقبل " أل " وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل " أل "  النكرة:
 .فتقول: الرجل،التعريف " رجل " 

والالم   ابأللف، واحمللى " هندـ"، والعلم ك" ذيـ"ك  اإلشارةاسم "، و"همـ"املعرفة ستة أقسام: املضمر ك املعرفة:
 وتفصيل احلديث بـ:،" ابينـ"ضيف إىل واحد منها كوما أ  ،" الذيـ"واملوصول ك،" الغالمـ"ك

 وهو إم ا ضمري ابرز ،وإم ا ضمري مسترت:،دائما  مبينوهو الضمري:  (1

 :ينقسم إىل متصل، ومنفصل : الضمري البارزأوال:

 :وهو إم ا ضمري منفصل مرفوع ،وإم ا ضمري منفصل منصوب :املنفصل الضمريأ(

وأان " للمتكلم وحده، و " " ؛وهو اثنا عشر، دائما ي عرب يف حمل رفعمس ي ابملرفوع ألن ه  :املرفوع املنفصل -
" أنتما " للمخاطب، و" أنت "للمخاطبة، و حنن " للمتكلم املشارك أو املعظم نفسه، و " أنت "

و"هي"  " للمخاطبات، و " هو " للغائب، للمخاطبني أو املخاطبتني، و " أنتم " للمخاطبني، و " أننت
 للغائبني، و " هن " للغائبات." هم " مها " للغائبني أو الغائبتني، و "للغائبة، و

، وهو اثنا عشر: " إايي " للمتكلم ي عرب يف حمل نصب دائماومس  ِّي ابملنصوب ألن ه  املنصوب املنفصل:- 
وحده، و " إايان " للمتكلم املشارك أو املعظم نفسه، و " إايك " للمخاطب، و " إايك " للمخاطبة، و " 

 " إايكم " للمخاطبني، و " إايكن " للمخاطبات، و " إايه " إايكما " للمخاطبني أو املخاطبتني، و
 " إايمها " للغائبني أو الغائبتني، و " إايهم " للغائبني، و " إايهن " للغائبات. للغائب، و " إايها " للغائبة، و



،و كـ"اتء  "ما ملك يه " والياء واهلا من " سل كأكرم ينكالياء والكاف من " اباملّتصل:" الضمريب(
ضمري مبين يف حمل رفع الفاعل ،ونون النسوة ،وألف االثنني ،وواو اجلماعة "،وهذه األخرية ت عرب دائما ) 

 (.فاعل

 إىل :سترت املينقسم الضمري   الضمري املسترت: اثنيا:

 :مواضع أربعة يف جيب االستتار وماال حيل حمله الظاهر، وهو  واجب االستتار:الضمري الأ(

" أنت" هتقدير والفاعل ضمري مسترت وجواب ،" وهو فعل أمر لعَ افْـ " ـك :للواحد املخاطب األمرفعل يف  - 
. 

فإن  ، فالفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره "أان"؛ حنو " أوافق " :الفعل املضارع الذي يف أوله اهلمزة يف-
 .وال ي عرب فاعال. قلت " أوافق أان " كان " أان " أتكيدا للضمري املسترت

 .  "حننفالفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره "؛ حنو " نغتبط " :له النونالفعل املضارع الذي يف أوّ  - 

فالفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره  ،حنو " تشكر "  :له التاء خلطاب الواحدالفعل املضارع الذي يف أوّ -
 . "ت"أن

" مع إمكان إحالل ظاهر هو"، أي "زيد يقوم حنو" حمله الظاهر ما حيل  وهو  ازز االستتار:اجل الضمريب(
، وما كان مبعناه، "هند تقوم"، وكذلك كل فعل أسند إىل غائب أو غائبة، حنو "زيد يقوم أبوه "قول:نف حمل ه
 ، أي هو. "زيد قائم"حنو 

تقي الفعل  ألّنايت بذلك ، ومس ِّ نون الوقايةإذا اتصل ابلفعل ايء املتكلم حلقته لزوما نون تسمى  مالحظة:
  " ين، وأكرمين، ويكرمينمن الكسر، وذلك حنو " أكرم

حنو :"زيد ، العلم هو االسم الذي يعني مسماه مطلقا، أي بال قيد التكلم أو اخلطاب أو الغيبة،  : العلم(2
 سكاكا ، السعودية ،أ ح د.."،وينقسم العلم إىل :



  ُسعادـ"ما مل يسبق له استعمال قبل العلمية يف غريها، ك ":رجتلم." 

 :ما سبق له استعمال يف غري العلمية، والنقل إما من  "منقول: 
o  حارثـ"ك:صفة". 
o فضلـ"ك  :مصدر". 
o وهذه تكون معربة"أسدـ"اسم جنس ك ،. 
o  أتب ط شراـ"مجلة: ك". 
o  ِّ بعلبك، ومعدي كرب، وسيبويهـ"ك ب تركيب مزجما رك " 

o  كعبد مشس، وأيب قحافة، وهو معرب تركيب إضافةما ركب. 

مبين إال يف حالة كـ" هذا ، هذه ،هذان ، ذاك ،ذلك ،هنا ،هنالك ،مثة "، واسم اإلشارة  :اإلشارةاسم (3
 . الياء ن( وعالمتهي، ونصبا وجرا ) هذ األلفن ( ،وعالمته ا،في عرب رفعا )هذالتثنية 

،واالسم املوصول ، من ،ما " ، الاليتاللذان ،اللتان ، الذين ،الالئي  اليت، الذي ، "كـاالسم املوصول:(4
 ن ( ،وعالمتهي، ونصبا وجرا ) اللذ األلفن ( ،وعالمته ان ،اللتا،في عرب رفعا )اللذمبين إال يف حالة التثنية 

" صلة اجلملة بـ،وملا يف االسم املوصول من إهبام حيتاج إىل مجلة تزيل عنه الغموض ،ت سم ى هذه  الياء
 حنو :" دخلت من فازت ابجلائزة". املوصول"

،و"أل" غري الزمة ؛إم ا أن  الت(الن ،اآل" الزمة ال تفيد التعريف حنو )ألهناك " : املعرف أبداة التعريف(5
ارث احل،أو أتكيد الصفة إذا دخلت على علم حنو ) رجل(التفيد التعريف إذا دخلت على النكرة )رجل / 

 (.عباس ال،

 

 

 

 

 



 

  

 

 املبتدأ واخلرب

بتدإ به ، فيمكن أن يكون املبتدأ : املبتدأ:
 
 وهو االسم املعرفة امل

 ضمري منفصل مبين يف حمل رفع مبتدإ.حنو :" أان طالبة" ،فـ"أان"  ضمريا منفصال :-

 آخره .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  فـ "زيد"،  "تصد ق مبالهحنو : "زيد  علما :-

 " هذا" اسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدإ." فـأبوه طبيبحنو :" هذا اسم إشارة :-

،واجلملة اسم موصول مبين يف حمل رفع مبتدإ  فـ" اليت"،" يف قسمناحنو " اليت فازت ابجلائزة امسا موصوال :-
 )فازت ابجلائزة ( صلة موصول ال حمل هلا من اإلعراب.

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهحنو "غالم زيد عندان " ،فـ "غالم"  االسم املضاف :-
 . وهو مضاف

هو اجلزء املتم  للفائدة " وأمثلته من اجلمل أعاله على التوايل :" طالبٌة ،"تصدق مباله "،" أبوه اخلرب : "
 " ،فاخلرب إما أن أييت :طبيٌب" ،"يف قسمنا" ،"عندان

 " .طالبةٌ :" أان  امفرد-

 ،فاجلملة يف حمل رفع خرب للمبتدإ. "تصد ق مباله"زيد  مجلة فعلية:-

 ،،فاجلملة يف حمل رفع خرب للمبتدإ. "أبوه طبيب:" هذا  مجلة امسية :-



" ،وشبه اجلملة متعلقة مبحذوف تقديره  عندانو"غالم زيد  "يف قسمنا" اليت فازت ابجلائزة  شبه مجلة:
 )كائن أو مستقر( يف حمل رفع خرب للمبتدإ.

بشرط   وقد يكون نكرة،يف املبتدأ أن يكون معرفة  األصل،و  الرفع إذا مل ي سبق بناسخ وحكمه حكم املبتدأ:
 :بهحتصل الفائدة مما ، و اإلفادة

 :رة "متالدار رجل "، و " عند زيد  " يف أن يتقدم اخلرب عليها، وهو ظرف أو جار وجمرور ، حنو. 
  حنو: " هل فىت فيكم ".أن يتقدم على النكرة استفهام ، 

 زيد  غالمرجل عندان" أو إبضافتها إىل معرفة " غالم"، حنو: نكرة إىل نكرة أن تكون مضافة
 عندان".

رتبته  أنكما  ، بناسخالرفع إذا مل ي سبق  وحكمه،  مشتقة ةنكر يكون  أن ربيف اخل األصلو  حكم اخلرب :
 ثالثة أقسام: -ابلنظر إىل تقدميه على املبتدأ أو أتخريه عنه  -ينقسم اخلرب ،و التأخر بعد املبتدإ 

  أمثلة عنه وقد سبق ذكر :ز التقدمي والتأخرياجو. 
 مواضعه من و: تأخريوجوب ال: 

أن يكون كل من املبتدأ واخلرب معرفة أو نكرة صاحلة جلعلها مبتدأ، وال مبني للمبتدأ من اخلرب، حنو " زيد -(أ
 ".أخوك، وأفضل من زيد أفضل من عمرو 

، "زيد لـ"وفاعله املقدر خرب  "قامـ"ف،أن يكون اخلرب فعال رافعا لضمري املبتدأ مسترتا، حنو " زيد قام " -(ب
فال يقال " قام زيد " على أن يكون " زيد " مبتدأ مؤخرا، والفعل خربا مقدما، بل يكون " وال جيوز التقدمي، 
  ".قامـ"زيد " فاعال ل

 :مواضعه من وجوب التقدمي: 



أن يكون املبتدأ نكرة ليس هلا مسوغ إال تقدم اخلرب، واخلرب ظرف أو جار وجمرور، حنو " عندك رجل، ويف -
 ".الدار امرأة 

يف اخلرب، حنو " يف الدار صاحبها " فصاحبها: مبتدأ،  يءاملبتدأ على ضمري يعود على شأن يشتمل -
والضمري املتصل به راجع إىل الدار، وهو جزء من اخلرب، فال جيوز أتخري اخلرب، حنو " صاحبها يف الدار "، 

 . لئال يعود الضمري على متأخر لفظا ورتبة

 :واخلرب إذا دل عليه دليل جوازا، أو وجوابإ بتدمن امل ذف كل  حي   املبتدأ واخلرب: حذف

فاخلرب حمذوف جوازا دل عليه السؤال ،فتقول: " زيد " ،أن يقال: " من عندكما " ؟ ك جوازا: ( أ
فتقول " صحيح " أي: ،أن يقال: " كيف زيد " ؟  إومثال حذف املبتد، ،التقدير " زيد عندان " ،و 

  : " زيد عندان، وهو صحيح "تقولمنهما فوإن شئت صرحت بكل واحد ، " هو صحيح "
ذف املبتدأ أو اخلرب وجواب على هذا النحو : وجواب:   ( ب  قد حي 
 :ألتيتكبعد " لوال "، حنو " لوال زيد  إخربا ملبتدومن مواضعه أن يكون  اخلرب احملذوف وجواب  "
 ."  ألتيتكالتقدير " لوال زيد موجود ،
 يف مدح حنو: " مررت ؛ النعت املقطوع إىل الرفعومن مواضعه تقديرا قبل : املبتدأ احملذوف وجواب

"  أو ترحم، حنو: " مررت بزيد املسكني  ،"  اخلبيث   عمروأو ذم، حنو: " مررت ب،"  بزيد الكرمي  
 ".كرمي، وهو اخلبيث، وهو املسكنيوحنوها وجواب، والتقدير " هو ال ةمثلفاملبتدأ حمذوف يف هذه األ؛

  

 

 

 

 

 



 النواسخ

"كان وأخواهتا"  

 قسمان: -وهي ما تدخل على املبتدإ واخلرب- نواسخ االبتداء

 .كان وأخواهتا، وأفعال املقاربة، وظن وأخواهتا  وهي :أفعال ( أ
 ما وأخواهتا، وال اليت لنفي اجلنس، وإن وأخواهتا.  وهي: حروف: ( ب

املبتدأ، وتنصب خربه،  كان وأخواهتا ترفع " ،إال " ليس  ان وأخواهتا، وكلها أفعال اتفاقاك : كان وأخواهتا
  . مسا هلا، واملنصوب هبا خربا هلاويسمى املرفوع هبا ا

 :من حيث العمل قسمان األفعالوهذه  : كان وأخواهتاأقسام  

 .وأضحى، وأصبح، وأمسى، وصار، وليسوهي: كان، وظل، وابت،  :ما يعمل هذا العمل بال شرط -

وهو قسمان: :ما ال يعمل هذا العمل إال بشرط -  

 زال، وبرح، "، وهو أربعة:نفي لفظا أو تقديرا، أو شبه نفيما يشرتط يف عمله أن يسبقه : أحدمها
 .، فمثال النفي لفظا " ما زال زيد قائما " "وفتئ، وانفك

  :كقولك: " أعط ما " دام "  ، وهو " ما " املصدرية الظرفيةما يشرتط يف عمله أن يسبقه  اثنيهما
  .دمت مصيبا درمها " أي: أعط مدة دوامك مصيبا درمها

، فحذف اجلازم "يكون"صل ارع من " كان " قيل: مل يكن، واألزم الفعل املضإذا ج   حذف نون "كان":
، فحذف الواو اللتقاء الساكنني، فصار اللفظ " مل (الواو، والنون )ة اليت على النون، فالتقى ساكنانالضم  
آخر، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك ختفيفا لكثرة  يءيقتضي أن ال حيذف منه بعد ذلك ش والقياس،يكن " 

هذه النون ال  االستعمال ، فقالوا: " مل يك " وهو حذف جائز، ال الزم، ومذهب سيبويه ومن اتبعه أن  
  .ونسوأجاز ذلك ي، تقول: " مل يك الرجل قائما " حتذف عند مالقاة ساكن، فال



 

 "إّن وأخواهتا"

من احلروف الناسخة لالبتداء، وهذه احلروف تعمل عكس " ، ليت، لكن، لعل، كأن  أن  " : "إّن" أخوات
" املفتوحة  وهي ستة أحرف  وعدها سيبويه مخسة، فأسقط " أن  ،عمل " كان " فتنصب االسم، وترفع اخلرب 

 ليت ""،و لالستدراك " لكن "،و لتشبيهل " كأن "،و توكيدلل" إن، وأن " :" املكسورة أصلها " إن   ن  أل
التمين يكون يف املمكن، حنو: " ليت  أن  ؛شفاق، والفرق بني الرتجي والتمين للرتجي واإل " لعل " ، للتمين

الرتجي ال يكون إال يف املمكن، فال  زيدا قائم " ويف غري املمكن، حنو: " ليت الشباب يعود يوما " ، وأن  
الرتجي يكون يف احملبوب، حنو: " لعل هللا  شفاق أن  والفرق بني الرتجي واإل،تقول: " لعل الشباب يعود " 

 شفاق يف املكروه حنو: " لعل العدو يقدم ". واإل،يرمحنا " 

 :مرينوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز األهلا ثالثة أحوال: وج:و  " " إنّ أحوال 

حنو: " يعجبين ،إذا قدرت مبصدر، كما إذا وقعت يف موضع مرفوع فعل  و ذلك:يف"أّن" فتحالب و جو -
أي: قيامك، أو منصوبه، حنو: " عرفت أنك قائم " أي: قيامك، أو يف موضع جمرور حرف، ،أنك قائم " 

فإن مل جيب تقديرها مبصدر مل جيب فتحها، بل تكسر:  ،حنو: " عجبت من أنك قائم " أي: من قيامك
 وجواب، أو جوازا، على ما سنبني

 جيب الكسر يف ستة مواضع: يف "إّن": وجوب الكسر-

وال جيوز وقوع املفتوحة ،زيدا قائم "  ، أي: يف أول الكالم، حنو: " إن  " ابتداءً  إذا وقعت " إن   ول:األ 
وأجاز بعضهم ،بل جيب التأخري، فتقول: " عندي أنك فاضل "  ،عندي "ابتداء، فال تقول: " أنك فاضل 

 االبتداء هبا. 



)وآتيناه من الكنوز ما إن )ه قائم "، ومنه قوله تعاىل: " صدر صلة، حنو: " جاء الذي إن   أن تقع " إن   اين:الثّ 
 (. (مفاحته لتنوء

 إن زيدا لقائم ". أن تقع جوااب للقسم ويف خربها الالم، حنو: " وهللا الث:الثّ 

( ، فإن مل ()قال إين عبد هللا)قال تعاىل: ،أن تقع يف مجلة حمكية ابلقول، حنو: " قلت إن زيدا قائم "  الرابع:
أن  اخلامس:فتحت، حنو: " أتقول أن زيدا قائم " أي: أتظن.  -به بل أجرى القول جمرى الظن  -حتك 

)كما أخرجك ربك من )ومنه قوله تعاىل: ،ين ذو أمل " تقع يف مجلة يف موضع احلال، كقوله: " زرته وإ
  .((بيتك ابحلق وإن فريقا من املؤمنني لكارهون

زيدا لقائم " وسنبني  أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها ابلالم، حنو: " علمت إن   ادس:السّ 
 هذا يف ابب " ظن " فإن مل يف خربها الالم فتحت، حنو: " علمت أن زيدا قائم ".

 :" وكسرها  يعين أنه جيوز فتح " إن   :"إّن"يف  جواز الفتح والكسر-

 .إذا وقعت بعد إذا الفجائية، حنو " خرجت فإذا إن زيدا قائم " -1

 .إذا وقعت جواب قسم، وليس يف خربها الالم، حنو " حلفت أن زيدا قائم "  -2

 .إذا وقعت " إن " بعد فاء اجلزاء، حنو " من أيتين فإنه مكرم " -3

وهذه الالم حقها ،زيدا لقائم "  " املكسورة ، حنو " إن   جيوز دخول الم االبتداء على خرب " إن   الم االبتداء:
ن زيدا قائم " " حنو " إل ن هلا صدر الكالم، فحقها أن تدخل على " إن  م، ألأن تدخل على أول الكال

وال   ،روا الالم إىل اخلربللتأكيد، كرهوا اجلمع بني حرفني مبعىن واحد، فأخ   لكن ملا كانت الالم للتأكيد، وإن  ،
 ."، فال تقول " لعل زيدا لقائم "  تدخل هذه الالم على خرب ابقي أخوات " إن  

 

 



 "ال" النافية للجنس

صد هبا التنصي  على من احلروف الناسخة لالبتداء " ال " اليت لنفي اجلنس، واملراد هبا " ال " اليت ق  
"، فتنصب املبتدأ امسا هلا، وترفع اخلرب خربا هلا، وال فرق  وهي تعمل عمل " إن   ، استغراق النفي للجنس كله
وبني املكررة، حنو " ال حول ،حنو " ال غالم رجل قائم "  -وهي اليت مل تتكرر  -يف هذا العمل بني املفردة 

 وال قوة إال ابهلل ". 

 وهي:أحكام"ال" النافية للجنس:

 ؤول بنكرةعرفة، وما ورد من ذلك م  ال يكون امسها وخربها إال نكرة ، فال تعمل يف امل. 
  :(. ()ال فيها غول)ال يفصل بينها وبني امسها، فإن فصل بينهما ألغيت، كقوله تعاىل 

 ال خيلو اسم " ال " من ثالثة أحوال: 

 حنو " ال غالم رجل حاضر ".  أن يكون مضافا-

أن يكون مضارعا للمضاف، أي مشاهبا له، واملراد به: كل اسم له تعلق مبا بعده: إما بعمل، حنو " ال -
 .طالعا جبال ظاهر، وال خريا من زيد راكب "، وإما بعطف حنو: " ال ثالثة وثالثني عندان " 

ملثىن واجملموع، ما ليس مبضاف، وال مشبه ابملضاف، فيدخل فيه ا -هنا  -أن يكون مفردا، واملراد به -
فاملفرد الذي ليس  ؛الواحد يءوحكمه البناء على ما كان ينصب به، لرتكبه مع " ال " وصريورته معها كالش

واملثىن ومجع املذكر ،ن نصبه ابلفتحة حنو " ال حول وال قوة إال ابهلل " مبثىن وال جمموع يبىن على الفتح، أل
الياء حنو " ال مسلمني لك، وال مسلمني " فمسلمني ومسلمني وهو ،السامل يبنيان على ما كاان ينصبان به 

  .مبنيان، لرتكبهما مع " ال " كما بىن " رجل "لرتكبه  معها

   الرافع له ال  إن   ، وعند سيبويه ابن مالكذكر اخلرب بعد اسم " ال " مرفوعا، والرافع له " ال " عند ي
 .كان امسها مضافا أو مشبها ابملضاف، وإن كان االسم مفردا فاختلف يف رافع اخلرب

 



 املشّبهات بليس
 "ما، وال، والت، وإن"

 

 ،وله أحكام خاصة  كـ:قسم يعمل عمل " كان " الهذا 

  :وما )و و  (عبده()أليس هللا بكاف )تزاد الباء كثريا يف اخلرب بعد " ليس، وما " حنو قوله تعاىل(
  .( (ربك بغافل عما يعملون

  بشروط ثالثة:  عند احلجازيني "ال" تعمل 
وزعم بعضهم أّنا قد تعمل يف ، "أن يكون االسم واخلرب نكرتني، حنو " ال رجل أفضل منك-

 .املعرفة
 م خربها على امسها، فال تقول " ال قائما رجل ". يتقد   أال  -
بنصب " أفضل "، بل جيب ،" ال رجل إال أفضل من زيد " تقول: أال ينتقض النفي إبال، فال-

 رفعه. 
 شرتط يف امسها وخربها أن يكوان نكرتني، بل تعمل يف النكرة وال ي  ، عمل " ليس " "إن" تعمل

 ،وإن زيد القائم ، وإن زيد قائما ".  واملعرفة، فتقول: " إن رجل قائما

  وتنصب اخلرب، لكن اختصت أبّنا ال يذكر معها االسم عمل " ليس "، فرتفع االسم، "الت" تعمل
والكثري يف لسان العرب حذف امسها وبقاء خربها، ومنه ، واخلرب معا، بل إمنا  يذكر معها أحدمها

بنصب احلني، فحذف االسم وبقى اخلرب، والتقدير " والت  ()والت حني مناص()قوله تعاىل: 
 .احلني حني مناص " فاحلني: امسها، وحني مناص خربها

 

 

 

 

 

 



 ظن وأخواهتا

 

 :إىل قسمني حبسب الداللة تنقسم :أفعال القلوب 

  ،رأى، وعلم، ووجد، ودرى، وتعلم: وهيما يدل على اليقني. 
  ،مثال ،ف "وحسب، وزعم، وعد، وحجا، وجعل، وهبخال، وظن، : وهيما يدل على الرجحان

( )وإن وجدان أكثرهم لفاسقني()ومثال " وجد " قوله تعاىل: ،" علم " " علمت زيدا أخاك " 
مثال و ،وقد تستعمل " خال " لليقني ،ومثال الدالة على الرجحان قولك: " خلت زيدا أخاك " ،

)وظنوا أال ملجأ من هللا إال )وقد تستعمل لليقني كقوله تعاىل: ،" ظننت زيدا صاحبك " ، "ظن"
 .و " حسبت زيدا صاحبك " وقد تستعمل لليقني،( (إليه

" جعل "  ابن مالكد وقي   ،(()وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إاناث)ومثال " جعل " قوله تعاىل: 
" صري " فإّنا من أفعال التحويل، ال من أفعال  احرتازا من " جعل " اليت مبعىن "اعتقد"بكوّنا مبعىن 
 .القلوب

 :فعال إىل ثالثة مفاعيلاأل هذه يتعدى من الّتعدية إىل ثالثة مفاعيل:

 " ّنما ذكر أن أصلهما " علم، ورأى "، وأّنما ابهلمزة يتعداين إىل ثالثة مفاعيل، أل:" أعلم، وأرى
قبل دخول اهلمزة عليهما كاان يتعداين إىل مفعولني، حنو " علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا 
أخاك " فلما دخلت عليهما مهزة النقل زادهتما مفعوال اثلثا، وهو الذي كان فاعال قبل دخول 

 . ك "خالدا بكرا أخا" و " أريت زيدا عمرا منطلقا اهلمزة، وذلك حنو: " أعلمت 
 " " زيدا عمرا قائما كقولك: " نبأت   نبأ ". 
 منطلقاك زيدا أخا" كقولك: " أخربت  " أخرب . 
 " زيدا بكرا مقيما كقولك " حدثت   " حدث ". 
 " زيدا مسافرا هللا  عبدكقولك: " أنبأت   " أنبأ ". 



 " زيدا عمرا غائبا كقولك: " خربت   " خرب ". 

 

 أفعال املقاربة

وكلها تدخل على املبتدأ ، ة من ابب تسمية الكل ابسم البعضتسميتها أفعال املقاربو  : أفعال املقاربة
 على ثالثة أقسام:،فهذه األفعال واخلرب، فرتفع املبتدأ امسا هلا، ويكون خربه خربا هلا يف موضع نصب 

 . "كاد، وكرب، وأوشك"ما دل على املقاربة، وهي: أحدها: 

 ".عسى، وحرى، واخلولق"على الرجاء، وهي: ما دل   اين:الثّ 

 . "جعل، وطفق، وأخذ، وعلق، وأنشأ"وهي: نشاء،ما دل على اإل الث:الثّ 

 اخلرب يف هذه األفعال:

ال يكون إال مضارعا، حنو " كاد زيد يقوم، وعسى زيد أن يقوم " وندر جميئه امسا  هذه األفعال اخلرب يف-1
 .بعد " عسى، وكاد " 

" كاد " عكس " عسى "، فيكون  ،و " كثري ، وجتريده من " أن " قليل" أن  ـ بيقرتن خرب " عسى " -2
)فذحبوها وما  )خربها أن يتجرد  من " أن " ويقل اقرتانه هبا، فمن جتريده من " أن " قوله تعاىل:  لكثري يفا

" أن " قوله ملسو هيلع هللا ىلص: " ما   ـ ومن اقرتانه ب، ()من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم()( وقال: (كادوا يفعلون
 .كدت أن أصلي العصر حىت كادت الشمس أن تغرب " 

" أن "، حنو " حرى زيد   " حرى " مثل " عسى " يف الداللة على رجاء الفعل، لكن جيب اقرتان خربها ب-4
لزم " أن " خربها حنو " أن يقوم " ومل جيرد خربها من " أن " ال يف الشعر وال يف غريه، وكذلك " اخلولق " ت

 .ء أن متطر " وهو من أمثلة سيبويهاخلولقت السما



 

 ." أن " ويقل حذفها منه  خربها بالكثري اقرتان " أوشك "  -5

 . " كرب " مثل " كاد "، فيكون الكثري فيها جتريد خربها من " أن " ويقل اقرتانه هبا -6

ن املقصود بينه وبني " أن " من املنافاة، أل" أن " ملا  ـ ربه بما دل على الشروع يف الفعل ال جيوز اقرتان خو -7
به احلال، و " أن " لالستقبال، وذلك حنو " أنشأ السائق حيدو، وطفق زيد يدعو، وجعل يتكلم، وأخذ 

 ينظم، وعلق يفعل كذا ". 

 

وانزبه الفاعل  :  

فهو: االسم، املسند إليه فعل، على طريقة فعل، أو  ؛ما يطلبه الفعل التام من املرفوع  : الفاعل
أن به، حنو: " يعجبين  صريح، حنو: " قام زيد " واملؤولشبهه، وحكمه الرفع ، واملراد ابالسم: ما يشمل ال

فعل  ما أسند إليه غريه، حنو: " زيد أخوك " أو مجلة، حنو: "  "" املسند إليه ـ فخرج ب، " أي: قيامك تقوم
 .زيد قام أبوه " أو " زيد قام " أو ما هو يف قوة اجلملة، حنو: " زيد قائم غالمه " أو " زيد قائم " 

 :انزب الفاعل

ال يرفع حكم املفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أنه ال يرفع الفعل إال فاعال واحدا، كذلك 
الفعل إال مفعوال واحدا ، فلو كان للفعل معموالن فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل، ونصبت الباقي، 

 .مري يف دارهشديدا يوم اجلمعة أمام األرب زيد ضراب علم زيد عمرا قائما، وض  عطي زيد درمها، وأ  فتقول: " أ  

عطى ما كان للفاعل: من لزوم الرفع، ووجوب التأخر عن رافعه، قام املفعول به مقامه، في  حيذف الفاعل وي  
صل: " انل ئل: مفعول قائم مقام الفاعل، واألخري انـ"ف، ، وذلك حنو " نيل خري انئل "وعدم جواز حذفه 

وهو " خري انئل " وال جيوز  -وأقيم املفعول به مقامه  -وهو " زيد "  -فحذف الفاعل ،"  انئال ازيد خري 



تقدميه، فال تقول: " خري انئل نيل " على أن يكون مفعوال مقدما، بل على أن يكون مبتدأ، وخربه اجلملة 
هو "، وكذلك ال جيوز الفاعل ضمري مسترت والتقدير: " نيل اليت بعده وهي " نيل "، واملفعول القائم مقام 

 حذف " خري انئل فتقول: " نيل ".

الفعل ثالثيا أو غري ثالثي ،صحيحا أو معتال ، مطاوعا أو غري  : قد يكونالفعل املبين للمجهول-3
 :على هذا النحو مطاوع

   ضم أول الفعل الذي مل يسم فاعله مطلقا، أي: سواء كان ماضيا، أو مضارعا ويكسر ما قبل آخر ي
ويف ،ل " صِّ ومثال ذلك يف املاضي قولك يف وصل: " و   ،املاضي، ويفتح ما قبل آخر املضارع

 ى ". نتحَ قولك يف " ينتحي ": " ي   املضارع
   أوله واثنيه، وذلك كقولك يف " تدحرج ":  م  حا بتاء املطاوعة ض  تَ فتَـ إذا كان الفعل املبين للمفعول م

 وفل ".غ  ر " ويف " تغافل ": " تـ  س ِّ ك  ج " ويف " تكسر "، " ت  حرِّ د  " ت  
حلي " ويف " يف " استحلى ": " است  أوله واثلثه، ذلك كقولك  م  حا هبمزة وصل ض  فتتَ وإن كان م   

 ،يقول ابن مالك : لق "در " ويف " انطلق ": " انط  ت  اقتدر ": " اق
 والثاين التايل ات املطاوعة كاالول اجعله بال منازعه     
 واثلث الذي هبمز الوصل كاالول اجعلنه كاستحلي  

فإما أن يكون من ابب " أعطى "، أو من ابب " ظن   ،دي إىل مفعولني ملا مل يسم فاعلهين الفعل املتعإذا ب  
": 

 سي زيد ول منهما وكذلك الثاين، ابالتفاق، فتقول: " ك  فإن كان من ابب " أعطى " جيوز إقامة األ
سي زيدا ، وك  عطي عمرا درهمٌ عطي عمرو درمها "، وإن شئت أقمت الثاين، فنقول: " أ  ، وأ  جبةً 
ول، وذلك حنو " إبقامة الثاين، فإذا حصل لبس وجب إقامة األهذا إن مل حيصل لبس ، " جبةٌ 

ول فتقول: " أعطي زيد عمرا " وال جيوز إقامة الثاين حينئذ: أعطيت زيدا عمرا " فتتعني إقامة األ
ول، ول معرفة والثاين نكرة تعني إقامة األمذهب الكوفيني أنه إذا كان األ ،ولئال حيصل لبس

 "، وال جيوز عندهم إقامة الثاين، فال تقول: " أعطي درهم زيدا ".فتقول: " أعطي زيد درمها 
      يف ابب " ظن، وأرى " املنع اشتهر وال أرى منعا إذا القصد ظهر 



صل، كظن وأخواهتا، أو كان مفعولني الثاين منهما خرب يف األ يعين أنه إذا كان الفعل متعداي إىل 
ول، وميتنع ر عند النحويني أنه جيب إقامة األشهفاأل - أرى وأخواهتاـ"الثة مفاعيل كمتعداي إىل ث

وال ،قائما "  ن زيدٌ إقامة الثاين يف ابب " ظن " والثاين والثالث يف ابب " أعلم "، فتقول: " ظ  
وال جيوز إقامة الثاين، فال تقول: " ،فرسك مسرجا "  علم زيد  وتقول: " أ  ،"  ن زيدا قائمٌ جيوز " ظ  

غري ذلك ونقل ،"  فرسك مسرجٌ  امة الثالث، فتقول: " أعلم زيداوال إق،ك مسرجا " علم زيدا فرس  أ  
فال تقول: " ظن زيدا عمرو " على ،ول يف ابب " ظن، وأعلم " فلو حصل لبس تعني إقامة األ ،

 أن " عمرو " هو املفعول الثاين، وال " أعلم زيدا خالد منطلقا ".
  

 

 

 

 

 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/349289674

